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En 1a persona 

I 
1.A la classe de monsieur Roger arriba un nou alumne.¿Com és? ¿Com li diuen? 
2.¿Què impedí que el passassen a la classe inferior? 
3.¿Qui era el seu pare? ¿Amb qui es va casar per diners? 
4.¿A què es dedicà quan va arruïnar el negoci de la família? ¿A què es va haver de 
resignar la seua dona? 
5.¿Canvià alguna cosa l’arribada del nou Charles? ¿Què pensaven marit i muller 
sobre l’educació del xiquet? 
6.Ja al col.legi de Rouen, ¿qui s’encarregava de donar-li una ullada? 
7.Els pares el trauen del col.legi pensant que estudiaria el batxiller pel seu 
compte.¿On l’inscriuen? 
8.¿On li buscaren allotjament? 
9.¿Què li va passar per no prendre’s seriosament els estudis? ¿Com ho arreglà? 
10.Per acabar d’establir-se necessitava una dona. ¿Com l’aconsegueix? 
 

II 
 
11.¿Què li deien en una carta arribada prop de la mitjanit? 
12.¿Com era la granja del ferit? 
13.¿Com era el malalt?¿Amb qui vivia?¿El va curar? 
14.¿A què invitaren Bovary abans de tornar-se’n a Tostes?¿Com és la seua primera 
aproximació a mademoiselle Rouault? 
15.Monsieur Bovary cada volta va més sovint a Les Bertaux ¿per què desconfia 
madame Bovary, la seua dona? 
16.¿Quines circumstàncies portaren a la mort Héloïse Bovary? 
 

III 
 
17.Monsieur Rouault intenta reconfortar Bovary dient-li que ell és viudo també i 
sap com es passa quan l’esposa mort ¿Què li proposa per animar-lo? 
18.Un dia, cap a les 3, visita Rouault. Només hi ha Emma, que cus ¿Què 
passa,llavors? 
19.¿Quina idea no es pot traure del cap? 
20.¿Es van prometre? ¿Què en pensa Rouault? 
 

IV 
 
21.La multitud, engalanada,eixia de l’ajuntament –on s’havia fet l’enllaç- cap al lloc 
del convit, entre ell Bovary pare, vestit de militar. ¿Què destacava entre tot aquell 
menjar? 
22.¿Què van fer els Bovary pares? 
23.¿Com estaven els nuvis l’endemà? ¿Quan se’n tornen a Tostes? 



 

V 
 

24.Emma recorre la seua nova casa.¿Què la sorprèn i li sembla un mal auguri? 
25.¿Hi havia felicitat, en el semblant de Charles? 
 

VI 
26.Als tretze anys, son pare la deixà interna en un convent.¿Com escapava ella del 
tedi?  
27.¿Qui despertava molt la curiositat d’Emma? 
28.En classe de música les cançons parlaven d’àngels, marededéus..¿Quins gravats 
veien les joves monges, d’amagat? 
29.¿Com va rebre Emma la notícia de la mort de sa mare?  
30.¿Què va fer llavors Rouault? 

VII 
 

31.¿Què pensava Emma de la conversació i la imaginació de Charles? 
32.¿Quines inquietuds intel.lectuals tenia la jove? 
33.¿Per què admirava Charles la seua dona? 
34.¿Què pensava madame Bovary mare de la seua nora? 
35.¿Com eren les mostres d’amor del matrimoni? 
36.¿Què li va regalar un guardabosc a qui Charles curà d’una fluxió de pit? 
37.¿Sobre què deixava anar la seua imaginació mentre passejava la gosseta? 
38.¿Quin fet vingué a trencar la rutina a finals de setembre? 
 

VIII 
 

39.Arriben al castell de La Vaubyessard.¿Què sorprén Emma del palau del 
marqués? 
40.En el sopar, abundós i exquisits, homes i dones seuen en taules 
separades.Només un home seia a la de les dames.¿Qui era?¿Quina mena de vida 
havia portat? 
41.Després del sopar, venia el ball.¿On es col.locà Emma en la sala de ball?¿Què va 
fer una dona, que li cridà l'atenció? 
42.¿Com es deien les menjades que vingueren després del ball? 
43.¿Amb qui va ballar Emma uns valsos? 
44.L'endemà, després d'esmorzar, ixen cap a Tostes. ¿Qui sembla a Emma que els 
avança pel camí? 
45.¿Què recollí Charles de terra quan pararen a arreglar una roda? 
46.¿Per què despedeix Emma la criada Nastasie? 
47.¿Què li evocaven a Emma tots els dimecres? 
 

IX 
 
48.¿Amb què fantasiejava Emma quan era sola? 
49.¿Com es transportava suposadament a País? 
50.¿Qui substituí Nastasie? 
51.Una anècdota que li contà el marit va enfurismar Emma?¿Quina? 
52.¿Què esperava Emma, que la traguera de la vida trista i mediocre que menava? 



53¿Què li evocava aquell ball al castell de La Vaubyessard? 
54.¿Què deixà preocupada la seua sogra, madame Bovary mare, un dia que la va 
visitar? 
55.¿Què sentí davant la visita de son pare, monsieur  Rouault? 
56.¿Què va fer que el matrimoni deixara Les Tostes? 
57.¿On s'instal.laren? 
58.¿Amb quina cosa es va punxar mentre endreçava un calaix? 
59.¿Què va saber cap a mitjan mes de març? 
 
SEGONA PART 

I 
 
 

60.Els Bovary  ja estan instal.lats a Yonville-l'Abbaye, un poble a vuit llegües de 
Rouen, en la confluència de la Normandia, la Picardia i l'illa de França. ¿Quina és 
la casa més senyorial del poble? ¿Quins altres edificis són destacables? 
61.¿Quin edifici, situat davant la fonda Le lion d'or,és més cridaner? 
62.¿Per què estava especialment atrafegada madame Lefrançois, vídua i ama de 
l'hostal el dia que arribaven els Bovary? 
63.¿Quines persones treballaven per a ella? 
64.Madame Lefrançois alaba les virtuts i l'educació refinida d'un dels seus 
hostes.¿Qui és aquest personatge i què pots dir d'ell? 
65.Un dels personatges es mostra anticlerical, ¿qui? ¿Què pensa de la religió? 
66.Per fi arriba al poble,tot i que amb un breu retard, “L'Oroneta”.¿De què es 
tracta? ¿A què es devia el seu retard? 
 

II 
 
67.¿Amb qui viatjaven els Bovary? 
68.¿De què fa exhibició l'apotecari davant els Bovary? 
69.Un altre client habitual de la fonda, s'havia fixat especialment en madame 
Bovary.¿De qui es tracta? ¿On dormia? 
70.¿Quines aficions comparteixen Léon i Emma? 
71.¿Què va fer Homais, en sentir que a Emma l'apassionava la lectura? 
72.¿Quina reflexió li vingué al cap a Emma quan es retirà a dormir a la seua nova 
casa? 
 

III 
 
73.¿Hi havia alguna raó inconfessable perquè l’apotecari monsieur Homais es 
mostràs tan amable i tingués tantes atencions amb la sra.Bovary? 
74.¿Què ajudava Charles a superar la falta de clientela? 
75.¿Preferia xic o xica? ¿Què va tenir finalment? 
76.¿Com li posen a la nena? 
77.¿Per què no la disgustava parlar amb el seu sogre Bovary,? 
78.¿Per què la dona de l’alcalde la sra Tuvache, deia pertot que la sra.Bovary 
s’estava “comprometent”? 
79.La filla estava, però madame Rollet, es mostrava especialment pesada ¿per què?  
80.Al final del capítol Léon es troba digne de llàstima, ¿per què? 



 

IV 
 
81.¿Qui freqüenta la casa dels Bovary és monsieur Hamais?¿Què fa? 
82.¿Com eren les tertúlies a casa de Hamais? 
83.¿Quin regal rep Léon un dia? 
 
 

V 
 
84.Un dia Emma rep la visita de monsieur Lhereux ¿a què es dedica aquest 
personatge? 
85.¿Quin canvi en les ocupacions de madame Bovary es féu notar per aquells dies? 
86.¿Com se sentia Emma per dins? 
 

VI 
 
87.Emma va a l’església a parlar amb mossèn Bournisien,¿Què va succeir? 
88.¿Quin problema té amb la petita Berthe? 
89.¿Quin favor demana Charles a un atemorit Léon? 
90.¿Què decideix llavors Léon, fart d’aquell poble i insegur de l’amor d’Emma? 
 

VII 
 
91.¿Com se sentia Emma l’endemà de la partida de Léon? 
92.¿Què decideixen Charles i sa mare per evitar que llija tant? 
93.¿A què acudeix a la consulta de Charles monsieur Rodolphe 
Boulangier(33anys),ric,solter,gran faldiller? 
 
 

VIII 
 
94.Se celebra a Yonville-l'Abbaye la fira agrícola de la Sena Inferior ¿Per què estava 
molesta madame Lefrançois?  
95.¿Què respon quan Hamais li diu que ell també hi va? 
96.¿Quin xafardeig li conta ella del venedor de merceria, monsieur Lhereux? 
97.Rodolphe, també present,  va de rogle en rogle, per aproximar-se a Emma.Ella 
l’evita ¿Què li diu quan per fi estan sols enmig de tant de rebombori? 
98.¿Què comenta Rodolphe  a Emma quan veu que el conseller Lieuvain  parla de 
la intel.ligència? 
 
 

IX 
99.Al cap de sis setmanes,Rodolphe reapareix. Mentre estava explicant-li a Emma 
l’amor que sentia, entra el sr.Bovary.¿Què li diu Rodolphe? 
100.Emma encarrega un vestit d’amazona.Rodolphe acudeix amb dos 
cavalls.¿Com estigué la cavalcada? 
101.¿Què es digué ja a casa, en la solitud de la seua habitació? 



1o2.¿On es veieren l’endemà? 
103.¿Com sabien coses l’un de l’altre d’aleshores ençà? 
104.¿Quina audàcia tingué un dia l’Emma? 
 

X 
 
105.¿Què va sentir un dia, quan tornava de La Huchette? 
106.¿Com explicà Emma la seua presència al bosc? 
107.¿Quan es trobà de nou Binet? 
108.¿On començaren a veure’s la parella? 
109.¿Com començà a comportar-se Rodolphe amb Emma i les seues mostres 
d’afecte? 
110.Cada any, el pare d’Emma, monsieur Rouault, els enviava a la parella un detall, 
¿en què consistia? 
111.Rodolphe havia faltat ja a tres cites, ¿Què comença a plantejar-se Emma?  
 
 
 
 
 
 

XI 
 

112.A Homais se li ocorre que el poble podia progressar si el dr.Bovary 
s’especialitzava en una determinada especialitat mèdica que s’estava posant de 
moda.En parla amb Emma.¿De quina cosa es tracta? 
113.¿Acceptà el dr.Bovary? ¿A qui volia operar en primer lloc? 
114.¿Com va anar l’operació? ¿Hi hagué algun problema durant la convalescència? 

. 
115.Davant l’aparició de la gangrena, criden un metge eminent, monsieur Canivet, 
de Nuefchâtel.¿Què va recomanar, en to més aviat irat? 
116.¿Què feia Charles a casa seua, mentre Canivet procedeix a l’amputació damunt 
la taula de billar del Léon d’Or? 
117.¿Com repercutí aquest fracàs en la vida de parella? 
 
 

XII 
 
 
118.Emma proposa la fugida com a única solució.¿Què diu Rodolphe? 
119.Emma es refugia, per resoldre el problema emocional, en el consumisme 
obsessiu, de manera que els dubtes augmentaven. ¿Què comprava? 



120.¿Com reaccionava Rodolphe als  regals d’Emma? 
121.¿Quina influència tingué la insensibilitat de Rodolphe sobre el seu caràcter? 
122.¿Què demana a Lhereux que li fa pensar a aquest que trama alguna cosa? 
123.Setmanes abans, Emma i Rodolphe ultimen els preparatius.¿Què està rumiant 
Rodolphe? 
 

XIII 
 

124.Quan arriba a casa, Rodolphe  es posa a remirar una vella caixa de galletes.¿Què 
hi tenia? 
125.¿Què escriu després? 
126.¿Com reaccionà Emma quan Girard li entregà la carta?  
127.¿Què fa que Emma es desmaie,mentre el doctor assaboreix els albercocs? 

 
 
128.¿Com evolucionà la salut d’Emma?  
129.¿Com anaven de diners els Bovary? 
 

XIV 
 
130.Charles tenia problemes de deutes amb un personatge concret.¿Amb qui? 
131.¿Com era l’economia de Lhereux? 
132.¿Com fou l’hivern aquell per a Emma? 
133.¿Quina visió li agradava recordar?.¿Què sentia cap a aquesta mena de llibres? 
135.¿Què en feia, del record de Rodolphe? 
136.Començà a mostrar-se solidària, ¿què va fer en aquest sentit? 
137.La sogra se sentia feliç per aquest canvi.Ella i altres dames l’anaven a 
visitar.¿Com s’hi sentia Emma? 
138.A mesura que se sentia millor començava a ser la de sempre.¿Què  va fer? 
139.Quan Homais recomana Charles de dur Emma al teatre o a l’òpera, un 
personatge s’hi mostra de seguida en contra.¿Qui i per què? 
140.¿Com els paregué la idea a Charles i a Emma? 
 

XV 
 

141.Assisteixen a l’òpera  de Donizetti, Lucia di Lammermoor  basada en una 
novel.la escocesa de Walter Scott. ¿De qui s’enamora a primer colp d’ull, Emma 
Bovary? 
142.En un moment del descans, Charles comunica a Emma que acaba de trobar-se 
amb Léon, l’antic passant de Yonville, i passaria a saludar-la. ¿Com fou el salut? 
143.¿Què sent Emma? 



144.Amb l’excusa de la calor, Léon proposa a Emma eixir de la llotja.El matrimoni 
i  ell, acudeixen a un cafè. ¿De què xarren? 
 
 
TERCERA PART 
 

I 
 
 
1.¿Monsieur León havia oblidat Emma en aquests anys? 
2.Buscà Emma per tots els hotels de Rouen per si havia decidit quedar-s’hi.¿La 
troba? 
3.¿De què parlen? 
4.¿Què li confessa Léon,que puja el to de la conversa? 
5.¿Quina excusa posa Emma per jutjar aquell amor d’”impossible”? 
 a la catedral de Rouen. ¿Pensava assistir? 
7.¿Què passà l’endemà a la catedral? 
8.¿Què fan a l’eixida? 

 
 

 
II 

 
9.¿Què li comunica Félicité a Emma,només arribar a casa? 
10.¿Què havia passat? 
11.¿Qui es presenta a cals Bovary en un noment tan inoportú? 
12.El tema dels pagarés es complicava cada vegada més.¿A qui recorren en busca 
d’ajuda jurídica? 

III 
 

13.Léon i Emma s’estigueren a l’Hôtel de Boulogne,al port de Rouen.¿Com foren 
aquells dies? 
14.En un passeig en barca, Léon, troba una cinta de seda vermella ¿Què diu el 
barquer? 

IV 
 
15.Un dia, Léon, abandonant les seues obligacions, se’n va a Yonville a veure-la. 
Després de la saludar la gent de la fonda, va a cals Bovary, ¿Què van acordar la 
parella? 
16.¿Quina afició reprengué amb entusiasme? ¿Què hi pretenia en realitat? 

 



V 
 
17.Cada dijous prenia “L’Oroneta” i es dirigia a Rouen, on es reunia amb Léon en 
un hotel.¿On anava, quan es despedien, abans de tornar a la diligència? 
18.¿Quina confessió féu Emma a Léon en una altra cita? 
19.Un dia, Charles quasi descobreix l’engany.¿Com fou? 
2o.Un dia, a Rouen, Lhereux la trobà eixint de l’Hôtel de Boulogne de bracet de 
Léon. Lheroux no digué res. ¿Com duia els deutes amb el comerciant? 
21.El tercer pagaré li’l donaren a Charles perquè arriba en dijous; ell esperava 
Emma perquè li donés una explicació.¿Què diu Emma? 
22.A Rouen, Emma gastava i es deixava veure amb Léon sovint.¿Què passà una nit 
que no tornà a Yonville a la nit? 
23.¿Què digué Emma? 

VI 
 
24.Un dijous tot se’n va anar en orris ¿Per què? 
25.Un dia, es presentà a cals Bovary un enviat d’un tal monsieur Vinçart amb un 
pagaré de vuit-cents francs, firmat per ella, que li havia endossat Lhereux.¿Què fa 
Emma? 
26.¿Què li diu Lhereux? 
27.Emma li diu que espera cobrar un endarreriment d’un termini d’una 
venda.¿Què va fer llavors Lhereux? 
28.¿Com anaven les cites amb Léon? 
29.¿Què va passar una nit de carnaval en què no torna a Yonville? 
30.¿Què es va trobar quan, a les quatre de la vesprada, tornà a casa? 

 
VII 

 
31.L’embargament es produí l’endemà,quan Charles no hi era.¿Què van fer Félicité 
i ella perquè Charles no sospités res? 
32.L’endemà,diumenge, ella recorre tot Rouen en busca d’un préstec. Cap banquer 
no li’n presta. Recorre, desesperada, a Léon. Léon intenta aconseguir-li el préstec, 
sense resultats. ¿A qui demana a Léon que recórrega en últim extrem? ¿Què diu 
ell? 
33.A les quatre ella parteix cap a Yonville.L’acompanya Homais de tornada amb 
“L’Oronella”.¿Què va passar al poble, l’endemà dilluns, a les nou, que va provocar 
tant d’enrenou? 
34.El notari Guillaumin la reclamava ¿Què passa quan va a sa casa? 
35.¿On va anar a parar, totalment fora de si? 
 

VIII 
 
36.¿Què diu Rodolphe quan li demana els tres mil francs? 
37.Vaga, vaga sense destinació fixa.Entra a la farmàcia. Estan sopant.¿Què demana 
a Justin, el criat? 
38.La porta del Cafarnaüm s’obri, ¿què fa Emma? 
40.Charles la buscava pertot. ¿Hi és, a casa, quan Charles hi torna? 



41.Emma va al llit i comença l’agonia esgarrifosa. Charles va d’ací cap allà, el 
farmacèutic, el doctor Canivet i una altra eminència, el dr.Larivière.¿Què passà 
llavors? 
42.Arriba mossèn Bournissien. Homais el rep com era d’esperar però ell insisteix a 
complir els seus deures i va a cals Bovary. ¿Com l’acullen? 
43.¿Quina visió creié tenir Emma segons abans de morir? 
 

IX 
 

44.¿Quina versió donaria de la mort a”Le fanal de Rouen”? 
 
Al final del capítol, es disposa tot per a la capella ardent. 

 
X 
 

45.El pare d’Emma i Charles presidien el dol.La comitiva arribà on  la fossa estava 
ja preparada. Les quatres cordes abaixen el taüt. Llancen palades de terra. 
De tornada a casa Rouault diu que recorda vivament un altre moment ¿quin? 
46.¿Qui s’encarregaria de Charles i de la nena? 
 

XI 
47.¿Qui va fer venir Charles l’endemà? 
48.¿Quin problema hagué d’acarar Charles quan tornà a la vida normal? 
49.¿Quina invitació de boda rebé? 
 
50.Un dia Charles trobà, a les golfes, la carta de comiat de Rodolphe?¿Què va 
pensar? 
51.Tots, absolutament tots (Homais, madame Bovary mare,Lhereux,etc) excepte 
una persona, ¿qui? 
52.Homais, anticlerical, ambiciós, envejós, classista, fals, tenia encara una secreta 
aspiració, ¿quina? 
53.¿Què va descobrir Charles, que li aclarí del tot la infidelitat de la seua dona? 
54.¿Què li va passar un dia que anà al mercat a vendre el cavall, una de les últimes 
possessions? 
55.¿On troba mort son pare, la petita Berthe? 
 
[Berthe se’n va a casa de madame Bovary mare.A la mort d’aquesta se’n va amb 
una tia pobra, que la posa a treballar en una filatura de cotó. No hi ha hagut més 
metges a Yonville.I a Homais li han atorgat la creu d’honor.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


